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 چکیده

ريزان امور امهو برن ی پیدا کرده و ذهن مسئوالنکشور ما جايگاه خاصّ ادبیّاتامروزه واژۀ تولید علم در 

ررسی ها که شايسته است موردبز اين بخشيکی ا .شته استعلمی و پژوهشی را به خود معطوف دا

 قالۀم ،منظورمعتبر علمی است. بدين مجلّاتپژوهشی در  –گیرد، تولید مقاالت علمی موشکافانه قرار

با هدف  راندانشگاه ته ادب فارسی ۀمجل وبگاه از برگرفته آماری هایداده تحلیل و تجزيه به حاضر

 ،مجلّه در عّالف مؤسّسات و مراکز نويسندگان، مدارک مقاالت، نويسندگان ادتعد تحلیلی و آماری بررسی

 آمدهدستبه زير نتايج میان اين در. است پرداخته مذکور مجلۀ در ،... و نويسندگان بین همکاری میزان

 از قالهم 63 که است شده نگاشته مشترک صورتبه نیز مقاله 97 و انفرادی صورتبه مقاله 60: است

محمد علی. است بوده دانشگاهیغیرهم صورتبه مقاله 34 و دانشگاهیهم صورتبه مشترک االتمق

داستانی و  دبیّاتاتحلیل متون، . ندابوده گاننويسند پرتولیدترين مقاله 4 با ديگر ۀنويسند 7مؤذنی و 

 اعضای را مقاله 28. است داده اختصاص خود به را مقاالت موضوع از بخش اعظمی فعرفان و تصوّ

 4039 به مجموع در. است مقبول که شودمی شامل را 40/10 میانگین که شده نگاشته تحريريه تئهی

 است؛ مقبولی میانگین که است درصد 72/25 مقاله هر برای مورداستفاده میانگین که استناد شده منبع

 نتهرا دانشگاه .است سال 14 بیشتر از آنها از درصد 30/56 يعنی ،منبع 2274 میانگین سال انتشار نیز

 اندداده اصاختص خود به را نويسندگان کل تعداد درصد 75/42 مجموعاًنويسنده،  115و خوارزمی با 

 . هستند سندگاننوي پرتولیدترين جزو تحريريه تئهی از نفر سه. آيدشمارمیبه مجلّه ضعف نقاط از که
 

 .، دانشگاه تهرانفارسی ادب محتوا، تحلیل سنجی،علمنقد،  :های کلیدیواژه

                                                           
با و  ، متفاوت بوده استپردازدمی ادب فارسی ۀکه به نقد مجل ،وع آنبه موض. فرآيند ارزيابی اين مقاله باتوجّه*

 ارسیادب ف ۀپژوهشی مجلّ-در چارچوب مقاالت علمیپژوهشی تلقّی گردد، -تواند علمیآنکه ساختار مقاله می

 گنجد.نمی

 nayebialireza1361@gmail.com                                                    رايانامۀ نويسندۀ مسئول: **.
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 مهمقدّ. 1

زيرا تولید ؛ رودمیشمارای بهعلمی هر جامعه ۀاز ملزومات توسع آنگسترش علم و تولید 

های ها، مقالهپژوهش تعداد کشورهاست. علمی جايگاه و رتبه سنجش شاخص معتبرترين علم،

 کشورهاست. علمی جايگاه ارزيابی هایشاخص از ،علمی نشريات و هافصلنامه و هامجلّه علمی،

آيد و میحسابو تحقیقی به علمی سطح در دانش انتقال هایقالب تريناصلی از موارد اين

 اکتشافات اختراعات، کهیخود جلب کرده است تاحدّ به را المللیمجامع بینکانون توجّه 

ا کرد که اتی پیداطّالع های خاصّهمین محمل چارچوب در توانمی را نوين هایيافته و

  (.211: 1396ابوالفتحی ممتاز و همکاران،  :ک)ر. اندی شدهتخصّصامکان حدّتا

 بر ی دارند و عالوهات جاری علمی نقش مهمّاطّالعدر انتقال  مجلّاتامروزه 

، نمايانگر دستاوردهای جامعۀ علمی در گیردکه از آنها صورت میی علمی هااستفاده

و نموداری از حیات  هستند ایی و منطقههانی و ملّنظر جترين ابعاد خود ازگسترده

علمی، يکی از  مجلّاتزيرا  ؛(42: 1381)محسنی، آيند میشمارعلمی آن جامعه به

ای در پیشرفت علمی يک رشته داشته تواند سهم عمدههای اساسی است که میشاخص

 (.52: 1393ی و همکاران، ئبه نقل از ضیا 2008)اسموکر، باشد 

های پیاپی شماره يا جزوه صورتبهکه  مشخّصعبارت است از نشريه با عنوان  مجلّه 

شود و حاوی مقاالتی دربارۀ ت نامعلوم منتشر میو در مدّ منظّمزمانی  ۀمعموالً با فاصل

 (. 122: 1391)رهنمای رودپشتی و همکاران، های متفاوت از نويسندگان مختلف است موضوع

پژوهشی و بررسی آثار تولید علم باعث شده که  -ی علمیهافعالیّتضرورت ارزيابی 

سنجی و ... باشیم. سنجی، کتاباز دهۀ هفتاد میالدی شاهد اصطالحاتی مانند علم

های گذاریشناسی علوم است که اغلب مرتبط با سیاستسنجی بخشی از جامعهعلم

معموالً از  مجلّهی يک سنجبررسی علم برای (.107: 1393راد و همکاران، )گرامیعلمی است 

پژوهشی  ایهشود؛ تحلیل محتوايی عبارت است از شیوروش تحلیل محتوا استفاده می

های ارتباطی و برای توصیف مند و کمّی محتوای آشکار پیامکه برای تشريح عینی، نظام

رود. تحلیل محتوا روشی استاندارد است که برای مطالعه میکارطیف وسیعی از متون به

رود و میکارها بهوبگاهها و ، کتابمجلّاتشده مانند ات ثبتاطّالعهای ناسايی ويژگیو ش

ات را با هدف بررسی روند موضوعی و اطّالعسازد که حجم زيادی از پژوهشگر را قادر می

 (. 30: 1395)غالمی، يافته درآورد سازمان صورتبهآسانی محتوايی منابع به
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های پژوهشی، توان در انجام سیاستمی ،هر حوزه با بررسی تولیدات علمی در

 کیفیّتد و کرهای حاصل را ارزيابی و کنترل ريزی راهبردی انجام داد، پیشرفتبرنامه

صۀ علم های علمی در عرمجلّهت به نقش و اهمیّتوجّههای پژوهشی را ارتقا داد. بافعالیّت

توان از می ،رند و برای اين منظورگیو دانش، الزم است که موردارزيابی دقیق علمی قرار

 اين روش، امکان عملیِجمله امتیازات از روش تحلیل محتوايی و استنادی استفاده کرد.

نظرهای شخصی اعمالاز بسیاری  داشتننگههای بارز اين شیوه، دوراز ويژگیانجام آن و 

ی ديده شود. حدّها تارود در ساير روشها از نتايج تحقیق است که احتمال میو تعصب

اتی را انتخاب اطّالعهای موجود، کارآمدترين منابع به محدوديتتوجّهتوان باهمچنین می

 (.87: 1390قهنويه و همکاران،  :ک)ر.د کرو تهیه 

وزارت علوم، تحقیقات و پژوهشی معتبر -علمی مجلّات، يکی از ادب فارسی ۀمجل

. جستار است تهراندانشگاه  ت فارسیمديريت آن با گروه زبان و ادبیّااست که  فناوری

علم گیری از استنادی و با بهره -ا استفاده از روش تحلیل محتوايیحاضر کوشیده است ب

جهت آن شناخته شود و در تقوّنقاط ضعف و تا د کنو تحلیل بررسی  را مجلّهاين آمار 

 و بهبود کیفی مقاالت آن گام برداشته شود. مجلّهتقويت ابعاد مثبت 

ها دانشگاه تعیین تولیدات علمی :کنداهدافی بدين شرح را دنبال میش حاضر پژوه

پرتولید، تعیین فراوانی موضوعاتی که دربارۀ آنها پژوهش  هایدانشگاهتعیین ، مجلّهدر 

تعیین ، نويسندگان جنسیّتتعیین تعیین تعداد نويسندگان مقاالت، ، انجام شده است

 تعیین میانگین عمر منابعپرتولیدترين نويسندگان، مدارک نويسندگان مقاالت، شناخت 

 .و میانگین آنها رفته در مقاالتکارتعیین نوع منابع بهو 

بیشترين تولیدات علمی را در  هادانشگاهکدام از اين قرارند:  پژوهشهای پرسش

 به خود اختصاص داده مجلّهچه موضوعاتی بیشترين مقاله را در  اند؟دهکرارائه  مجلّه

پرتولیدترين نويسندگان  ؟بیشتر چیست مجلّهنويسندگان مقاالت مدارک علمی  ؟تاس

 نويسندگان مقاالت به چه شکلی است؟ جنسیّت اند؟کدام مجلّهدر تألیف مقاالت 
از منابع در )کتاب، مقاله يا ...( کدام نوع  میانگین عمر منابع در مقاالت چگونه است؟

 ست؟مقاالت بیشترين کاربرد را داشته ا

-قابل اقدامات و کارها زمینه اين در تاکنون بايد گفت که پژوهش ۀپیشیندربارۀ 

وضعیت کیفی و کمّی که  سلیمیو  ، پروينیمیرزايی مانند ؛است گرفته انجام ذکری

 -165: 1387) اندهبررسی کرد ابتدايی آن ۀدر ده شمار را انجمن زبان عربی ۀمجل مقاالت
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 استناددهی میزان بررسی به فتحی الدن و میسلی علی احمدی، حمید .(181

 به مقاالت ۀارائ در نويسندگان همکاری میزان به نیز و مجلّه اين مقاالت نويسندگان به

های دلیل استنادنشدن به مقالهبه که نشان داد نتايج اين پژوهش اند.پرداخته مجلّه اين

از  %13ها نشان داد ته، بسیار پايین است. همچنین يافمجلّه، ضريب تأثیر مجلّه

تاحدودی « 1قانون لوتکا»اند که ها را به نگارش درآوردهمقاله %40نويسندگان، بیش از 

استناد داده شده  3681، مجلّههای اين . همچنین در مقالهشودمیدر اين پژوهش تأيید 

ه طور میانگین برای هر مقالاستناد برای هر شماره، محاسبه و به 184که میانگین 

نويسنده حضور  183، مجلّههای اين استناد برآورد شده است. در نگارش مقاله 04/22

همین دلیل، صورت انفرادی نوشته شده است؛ بهها بهمقاله %76دارند. از اين تعداد 

های اين دارد. درکل، براساس مقالهری نويسندگان در سطح پايینی قرارضريب همکا

ای در اين هسته ۀعربی است، منابع و نويسند ادبیّات ۀکوچکی از حوز ۀکه نمون مجلّه

 شود و همکاری و روابط علمی نويسندگان در سطح پايینی استحوزه مشاهده نمی

ررسی و تحلیل استنادی پور به بو حسام مروّتی (.148 -125: 1392)احمدی، سلیمی و فتحی، 

 ۀجامعاند. پرداختهدی با استفاده از روش تحلیل استنا نقد ادبی ۀمقاالت فصلنام

های سال دهد که طیّتشکیل می مجلّهاين  28تا  1 هایهای شمارهمطالعه را مقالهمورد

میزان همکاری بین نويسندگان در نگارش مقاالت، مثالً  اند.منتشر شده 1393تا  1387

 پژوهشگران را به تألیفات انفرادی نشانبیشتر تمايل  همکاری دو نفره يا سه نفره،

شناخته شد.  مؤسّسهدانشگاه فردوسی مشهد، پرتولیدترين در اين پژوهش دهد. می

تربیت مدرس انجام  دانشگاه ۀوسیلبه مؤسّساتتألیفی در میان ترين همبیشهمچنین 

 هاين استنادبیشتربه دست آمد.  درصد 1/21شده است. میانگین استناد برای هر مقاله 

. از نظر صورت گرفته استدرصد(  16/21) قاالتس به مو سپدرصد(  24/76)ها به کتاب

: 1394 پور،و حسام مروّتی)ين استنادها را داراست بیشتر درصد( 05/69)زبان، منابع فارسی 

با عنوان  در پژوهش خويش ابراهیمی دينانی نیزو  ، خاصهفرهنگی (.170 -155

چنین اند که اينافتهبه اين نتیجه دست ي «سنجیهای عرفانی در آينۀ علمپژوهش»

های مختلفی مانند تعداد يا استناد آنها بندی علمی مقاالت از جنبهرتبهتحقیقاتی به 

بسیاری جايگاه پژوهشگران را در عرصۀ نگارش بر مبنای  حدّتا ،ديگرانجامد؛ ازسویمی

قبیل دارند که اينابراز میکند؛ همچنین می مشخّص 2«اچ»تعداد مقاله يا شاخص 
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ت ايشان در نويسندگی برمبنای مرکزيّبه جايگاه نويسندگان در عرصۀ همها وهشپژ

 (.132 -109: 1397) دارد توجّهتعامل با ديگر پژوهشگران 

 

 ادب فارسيمجلة  .2

اساس معیارهای بر ادب فارسی ۀو استنادی مجل يیدر اين بخش به بررسی تحلیل محتوا

شمارۀ  19شود. در منتشر می فارسیبان به ز مجلّهمختلف پرداخته شده است. اين 

 .مقاله به چاپ رسیده است 157، بارگذاری شده مجلّه در وبگاهکه  مجلّهشدۀ اين چاپ

مقاالت خويش را چاپ کرده است که در مجموع نکتۀ  منظّمطور متناوب و به مجلّهاين 

 شود.مثبتی برای آن تلقی می
 

 جنسیّتبرحسب  تعداد نویسندگان. 2-1

نويسندگان وجود دارد که شايد دلیل اصلی  جنسیّتاين بخش تفاوت معناداری بین در 

 و دانشجويان تحصیالت تکمیلی ئت علمیآن به حضور کمتر زنان در بین اعضای هی

گردد. نیز شايد عالقۀ مردان به پژوهش و ها برمیدر دانشگاه فارسی ادبیّاتگروه زبان و 

ای خانوادگی هسو و نداشتن مشغلهيکجايگاه علمی از يای آن در ارتقایاستفاده از مزا

 بوده است.  مجلّهمشارکت بیشتر مردان در نگارش مقاالت اين سو، از داليل ازديگر
 

 تعداد نویسندگان مقاالت برحسب جنسیّت -1جدول شماره 

 درصد تعداد جنسیّت

 69.14 186 مرد

 30.86 83 زن

 100 269 مجموع

 

   

  
     

     

 
 تعداد نویسندگان مقاالت برحسب جنسیّت -1نمودار شماره 
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 جنسیّتنویسندگان به تفکیک مدرک و . 2-2

؛ آنان پرداخته شده است جنسیّتب سدر بخش زير به بررسی مدارک نويسندگان برح

دهد که بیشترين درصد مدرک نويسندگان مقاالت، مربوط به نتايج پژوهش نشان می

است. حضور نفر  146با فراوانی  و دانشجويان دکتری مدرک استادياری نويسندگان با

است.  مجلّهخاص آنها به اين  توجّهت علمی در میان نويسندگان، نشانگر ئعضو هی 168

نويسنده با مدرک دکتری، دانشجوی دکتری و نیز کارشناسی  101وجود  ،میانايندر

حضور نويسندگان با مدرک  ها دارد.گاهت علمی دانشئارشد، نشان از همکاری آنها با هی

 مجلّهت شده، يکی از نقاط قوّهای انجاماستادی و دانشیاری و نظارت آنان بر پژوهش

از مقاالتی که با الگوی مشارکت استاد )دانشیار( +  مجلّهبهتر است  شود.محسوب می

باشد تا  استقبال بیشتری داشته شود،استاديار + دانشجو به زيور طبع آراسته می

  تر و پربارتر شود.محتوای مقاالت غنی
 

 جنسیّتنویسندگان به تفکیک مدرک و  -2جدول شماره 

 درصد غیره درصد ارشد درصد دکتری درصد استاديار درصد دانشیار درصد داستا جنسیّت

 1.11 3 3.41 9 12.64 34 19.32 52 16.34 44 16.34 44 مرد

 1.81 5 4.12 11 14.49 39 7.81 21 2.24 6 0.37 1 زن

 2.92 8 7.53 20 27.13 73 27.13 73 18.58 50 16.71 45 مجموع

 

 
 نویسندگان به تفکیک مدرک و جنسیّت -2نمودار شماره 
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 نویسندگان در مقاالت تألیفيهممیزان . 2-3

تألیفی بین شاخص ديگری که در اين تحقیق مورد بررسی قرار گرفت، میزان هم

 صورتبهمقاله  60شد که  مشخّصنويسندگان مقاالت مشترک است. با بررسی مقاالت 

 61.78مشترک تهیه شده است. وجود  صورتبهمقاله نیز  97انفرادی نوشته شده و 

تألیفی بین نويسندگان است که اين درصد مقاالتِ مشترک نشانگر میزان بااليی از هم

تر امّا شايسته شود.محسوب می مجلّهو حائز اهمیت اين  مورد نیز جزو نکات مثبت

 صورتبهی مقاالت بیشتر تااز نويسندگان مختلف درخواست کند  مجلّه کهنمايد می

تری نسبت به مقاالت مشترک نگاه بهتر و جامع مجلّه مشترک نگاشته شود. جا دارد که

زيرا وجود همکار در مقاله و داشته باشد تا اين مقاالت روند رو به رشدی را طی کنند 

ارائۀ نظرات و تضارب آراء سبب بهبود کیفی مقاله و نوعی داوری پیش از موعد در مورد 

 گردد.مقاله می
 تألیفي نویسندگان در مقاالتمیزان هم -3جدول شماره 

 درصد تعداد نويسندگان

 38.21 60 يک نفره

 52.86 83 دو نفره

 8.93 14 بیش از دو نفر

 100 157 عمجمو

 

 
 

 تألیفي نویسندگان در مقاالتمیزان هم -3نمودار شماره 
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 ایمؤسّسهای و غیرهممؤسّسهمیزان مشارکت نویسندگان هم. 2-4

مورد بررسی قرار گرفت، میزان  مجلّهاستنادی  -شاخص بعدی که در بررسی تحلیلی

ها نشان داد که از ای است؛ بررسیمؤسّسهو غیرهمای مؤسّسهمشارکت نويسندگان هم

مقاله از نويسندگانی چاپ شده که  63مشترک تهیه شده است،  صورتبهمقاله که  97

مختلف  مؤسّساتمقاله از نويسندگانی به چاپ رسیده که از  34هستند و  مؤسّسهاز يک 

به توجّهبا مجلّهکاران اندردهند دستنگارندگان پیشنهاد میاند. با هم همکاری داشته

 استاداندال بر نگارش مقاالت مشترک به  هايی، پیشنهاداستاداندانشگاهی  تخصّص

های مختلف کشور ارائه دهند تا نويسندگانی که کمتر شهرت داشته و امکان دانشگاه

بنام، توان علمی خويش  استادانارائۀ مقاله برای آنها ضعیف است، با مشاوره و همکاری 

  بهتر باشیم. کیفیّتمنصۀ ظهور رسانده و شاهد چاپ مقاالتی با  را به
 

 ایمؤسّسهای و غیرهممؤسّسهمیزان مشارکت نویسندگان هم -4جدول شماره 

 
 

  

 

 

 
 

 ایمؤسّسهای و غیرهممؤسّسهمیزان مشارکت نویسندگان هم -4ار شماره نمود
 

 

 درصد تعداد نحوه مشارکت

 64.94 63 ایمؤسّسههم

 35.06 34 ایمؤسّسهغیرهم 

 100 97 مجموع
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 کننده در مقاالتمشارکت مؤسّساتها و دانشگاه. 2-5

دانشگاه و مرکز علمی در نگارش مقاالت مشارکت  36در مجموع ها نشان داد بررسی

به آنها اشاره شده است؛  ،تعداد مقاالت هر يک به تفکیکِ ،اند که در اين بخشداشته

که در مقاالت نوشته  نويسندگان الزم به ذکر است که در اين قسمت تمامی عناوين

درصد نويسندگان  42.75 تهران و خوارزمی. دانشگاه شده مورد بررسی قرار گرفته است

اند که اين امر شايد يکی از نقاط ضعف ( را به خود اختصاص دادهدوم)يعنی نزديک يک 

های کشور مانند اراک، ايالم، محسوب گردد. از طرف ديگر بسیاری از دانشگاه مجلّهبارز 

فردوسی، ها مثل اصالً مشارکتی نداشته يا برخی از دانشگاهتبريز ، سیستان و بلوچستان

. اندداشته مجلّهدر تدوين مقاالت  ضعیفیمشارکت   هراء، شهید مدنی، ارومیه و ...الزّ

های ، با ارائۀ محورهای همايش به دانشگاهمجلّهاندرکاران گردد دستپیشنهاد می

ها، زمینه را برای دريافت مقاالت رسانی بهتر و بیشتر به تمامی دانشگاهاطّالعمختلف و 

در داوری مقاالت و ارائۀ  مجلّهشود های مختلف فراهم آورند. نیز پیشنهاد میاز دانشگاه

هايی تسهیالتی در داوری برای چنین دانشگاهپیشنهادهای گرانسنگ داوران در روند 

های علمی، چاپ مقاالت از تواند با اتخاذ برخی سیاستمی مجلّهنظر بگیرند. همچنین 

 دانشگاه تهران و خوارزمی را به حداقل برساند.
 

 بر حسب تعداد نویسندگان کننده در مقاالتمشارکت مؤسّساتها و دانشگاه -5جدول شماره 

 دانشگاه تعداد نویسنده دانشگاه اد نویسندهتعد دانشگاه
تعداد 

 نویسنده

 1 شهید ستاری 4 کاشان 91 تهران

 1 دامغان 4 فرهنگستان 24 خوارزمی

 1 زابل 3 شهید مدنی 19 اصفهان

 1 حکیم سبزواری 3 شهید چمران 14 پیام نور

 1 فنی و حرفه ای 3 ارومیه 13 عالمه

 1 قزوين 3 مازندران 12 شهید بهشتی

 3 الزهرا 11 آزاد
رودکی 

 تاجیکستان
1 

 1 شهرکرد 2 صنعتی شريف 9 بوعلی سینا

 1 الذقیه 2 فردوسی 9 پژوهشگاه

 1 خواجه نصیر 2 قم 8 سمنان

 2 رازی 5 تربیت مدرس

 1 شهید رجايی 5 شیراز

 1 ياسوج 5 کردستان
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 عداد نویسندهبرحسب ت ها در تدوین مقاالتمیزان مشارکت دانشگاه -6جدول شماره 

 درصد تعداد میزان مشارکت

 19.43 7 نويسنده10بیشتر از 

 16.65 6 نويسنده 10تا  5بین 

 64.02 23 نويسنده 5کمتر از 

 100 36 مجموع
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ها در تدوین مقاالتمیزان مشارکت دانشگاه -5نمودار شماره 
 

 پرتولیدترین نویسندگان. 2-6

اين پژوهش، پرتولیدترين نويسندگان است که در قالب شاخص بعدی مورد بررسی در 

هشت نفر از نويسندگان، با ها نشان داد که جدول و نمودار نشان داده است. بررسی

در اين بخش اين است  توجّهمقاله پرتولیدترين نويسنده بوده است. نکتۀ جالب  4تولید 

ز چاپ چند مقاله در يک سال تحريريۀ خود ا هیئتتواند با تدوين قانون در می مجلّهکه 

تلف خبرای يک نويسنده خودداری کند تا شانس بررسی و چاپ مقاالت به نويسندگان م

 نیز برسد. 
 پرتولیدترین نویسندگان -7جدول شماره 

 درصد تعداد نام نويسنده

 1.48 4 محمد مؤذنیعلی

 1.48 4 شهرام آزاديان

 1.48 4  نژادعلیرضا حاجیان

 1.48 4 سویسید مصطفی مو

 1.48 4 تیمور مالمیر

 1.48 4 محمدرضا ترکی

 1.48 4 سیف عبدالرضا

 1.48 4 قاحسینیآحسین 
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4 4 4 4 4 4 4 4

 

 پرتولیدترین نویسندگان -6نمودار شماره 
 

 تحریریه هیئتتعداد مقاالت اعضای . 2-7

مقاالت اعضای محترم موضوع ديگری که در پژوهش حاضر به آن پرداخته شده میزان 

مقاله از  28؛ تعداد است که هريک به تفکیک بیان شده است مجلّهتحريريه  هیئت

درصد کل مقاالت را به خود اختصاص 10.40تحريريه به چاپ رسیده که  هیئتاعضای 

ها حاکی از آن است که برخی از بررسی رسد.داده که میانگینی قابل قبول به نظر می

نفر از  4اند و از طرف ديگر نداشته مجلّهيه هیچ گونه مشارکتی با تحرير هیئتاعضای 

 .اين اعضای محترم جزو پرتولیدترين نويسندگان هستند
 

 تحریریه هیئتتعداد مقاالت اعضای  -8جدول شماره 

 مقاالت نویسنده

 4 نژادعلیرضا حاجیان

 3 منوچهر اکبری

 1 نصراله امامی

 4 محمدرضا ترکی

 4 فعبدالرضا سی

 1 علی شیخ االسالمی

 3 محمود عابدی

 4 علی محمد مؤذنی

 2 فرداصغر میرباقریسید علی

 1 سعید واعظ 

 1 محمديوسف نیری
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 تعداد مقاالت اعضای هیئت تحریریه -7نمودار شماره 
 

 مجلّهدر  موردپژوهشفراواني موضوعات . 2-8

؛ بود همجلّدر مقاالت اين  موردپژوهشموضوعات  پژوهش فراوانیِ شاخص بعدی در اين

به  مجلّهن تحريريه و داوران محترم اي هیئتدهندۀ عالقۀ نويسندگان، ها نشانبررسی

می از ود نیاست که حد عرفانی ادبیّاتداستانی در کنار  ادبیّاتو  رويکرد تحلیل متون

ايسته شعلمی،  مجلّاتشدن یتخصّصتای در راسمقاالت را به خود اختصاص داده است. 

وان عنی از رويکردهای موضوعی فوق را بهاندرکاران يکاست در صورت تمايل، دست

مايند نی را انتخاب مشخّصيا در هر شماره، موضوع  کنندانتخاب  مجلّهی تخصّصبخش 

 تر از گذشته شود.تا روند موضوعی مقاالت، منسجم
 

 موردپژوهشات فرواني موضوع -9جدول شماره 

 درصد تعداد موضوع درصد تعداد موضوع

 2.54 4 شناسینسخه 18.48 29 تحلیل متون

 2.54 4 تطبیقی 15.92 25 ادبیّات داستانی

 1.92 3 ادبیّات کودک 15.92 25 عرفان و تصوف

 1.28 2 عروض 13.38 21 هامعرفی اشخاص و سبک

 0.63 1 شناسیآسیب 11.42 18 بالغت

 0.63 1 ادبیّات عامه 7.62 12 یشناسزبان

 0.63 1 ادبیّات پايداری 3.18 5 نقد

 0.63 1 ترجمه 3.18 5 حماسی
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 رفته در مقاالتکارهتنوع منابع ب. 2-9

موضوع ديگری که در پژوهش حاضر به آن پرداخته شده است، تنوع منابع به کار رفته 

دهد ها نشان میاست؛ بررسی جدول و نمودار طراحی شده صورتبهدر مقاالت است که 

)کتاب، مقاله منبع به کار رفته است که شامل انواع مختلف منابع  4039که در مجموع 

 69که تعداد  درصد است 25.72گیری هر مقاله از اين منابع ؛ میانگین بهرهاستيا ...( 

جايی  توجّهنکتۀ جالب . از میانگین مذکور منبع دارند کمترمقاله  88و  بیشترمقاله 

قسمت « فارسی ادبیّاتنکاتی دربارۀ تدوين گرايش برای رشتۀ زبان و »مقالۀ  است که

منبع دارند که برای يک مقالۀ  10يا کمتر از  10 مجلّهمقاله از اين  7منابع را ندارد. نیز 

مندی نويسندگان محترم به هدر اين بین شاهد عالق رسد.پژوهشی ناکافی به نظر می

که احتماالً ناشی از موضوعات موردبررسی اين مجلّه است،  کتاب هستیممندی از بهره

از ها جزو منابع روزآمدی هستند که متأسفانه کمتر نامهکه مقاالت علمی، پايانحالیدر

 .شودمیاستفاده آنها 
 تنوع منابع به کار رفته در مقاالت -10جدول شماره 

 درصد خارجي درصد فارسي درصد عربي منبع

 5.02 202 62.18 2511 12.32 498 کتاب

  - 0.26 10  0 پايان نامه

   0.07 3   رساله

 0.33 14 8.55 345 - - مقاله

 0.09 4 0.09 4 - - و میکروفیلم سايت

   6.01 243انگلیسی فارسی  5.08 205عربی فارسی  کتب ترجمه شده

 5.44 220 77.16 3116 17.40 703 مجموع
 

موردپژوهشي موضوعات فروان -8نمودار شماره   
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 نوع منابع به کار رفته در مقاالتت -9نمودار شماره 

 

 میانگین عمر منابع . 2-10

شاخص بعدی موردنظرِ اين پژوهش میانگین عمر منابع بوده است؛ در اين بخش منابع 

سال )منابع متوسط( و  14 -8سال )منابع روزآمد(،  7-1 صورتبهبراساس فاصلۀ زمانی 

شايان ذکر است که اين بندی شده است. سال )منابع قديمی( دسته 14بیش از 

نويسندگان محترم را به مقاالت و  توجّهبدين منظور صورت گرفته تا میزان  بندیدسته

روزآمد در حال تولید علم هستند امّا  صورتبهها نشان دهد که ها و سايتنامهپايان

روش کار بدين صورت بوده که تاريخ منابع بر  شده است. توجّهمتأسفانه کمتر به آنها 

دهد که بیش از نتايج نشان میبندی با تاريخ نشر مقاله حساب شده است. حسب زمان

از  مجلّهشايسته است  .منابع اين مقاالت، جزو منابع قديمی هستند درصد 56.31

شدۀ يک اثر استفاده کنند و شده يا ويرايشنويسندگان بخواهد که از آخرين نسخه چاپ

 5نامه و سندگان بخواهد در هر مقاله حداقل از دو پاياننیز در زمینۀ تنوع منابع، از نوي

 مقاله استفاده کنند تا درجۀ روزآمدی منابع به حد مطلوب برسد.
 

 میانگین عمر منابع -11جدول شماره 

 درصد تعداد میانگین عمر

 20.92 845 سال 1-7

 22.77 920 سال 8-14

 56.31 2274 سال 14بیش از 

 100 4039 مجموع
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 میانگین عمر منابع -10نمودار شماره 

 

 هیج. نت3

نتايج پژوهش  .مقاله به چاپ رسیده است 157، مجلّهشمارۀ چاپ شدۀ اين  19در 

نويسندۀ زن در نگارش اين مقاالت سهیم  83مرد و  ۀنويسند 186بیانگر آن است که 

سندگان مقاالت، دهد که بیشترين درصد مدرک نوياند. نتايج پژوهش نشان میبوده

است.  نفر 146و دانشجويان دکتری با فراوانی  مربوط به نويسندگان با مدرک استادياری

مقاله نیز  97انفرادی نوشته شده و  صورتبهمقاله  60شد که  مشخّصبا بررسی مقاالت 

درصد مقاالتِ مشترک نشانگر میزان  61.79مشترک تهیه شده است. وجود  صورتبه

دانشگاه و مرکز علمی در  36تألیفی بین نويسندگان است. در مجموع بااليی از هم

درصد  42.75مجموعاً و خوارزمی دانشگاه تهران اند؛ نگارش مقاالت مشارکت داشته

ها نشان داد که اند. بررسی( را به خود اختصاص دادهدومنويسندگان )يعنی نزديک يک 

ه پرتولیدترين نويسنده بوده است. مقال 4با  محمد مؤذنی و هفت نويسندۀ ديگرعلی

درصد کل مقاالت  10.40تحريريه به چاپ رسیده که  هیئتمقاله از اعضای  28تعداد 

 ادبیّاتتحلیل متون،  رسد.قبول به نظر میرا به خود اختصاص داده که میانگینی قابل

ر حدود نیمی از مقاالت را به خود اختصاص داده است. د داستانی و عرفان و تصوف

-منبع به کار رفته است که شامل انواع مختلف منابع است؛ میانگین بهره 4039مجموع 

مقاله  88و  بیشترمقاله  69درصد است که تعداد  25.72گیری هر مقاله از اين منابع 
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منابع اين مقاالت،  56.31دهد که از میانگین مذکور منبع دارند. نتايج نشان می کمتر

 سال با زمان چاپ مقاله فاصله دارند. 14که بیش از جزو منابع قديمی هستند 
 

 نوشتپي
 بیان قانون با لوتکا. ستلوتکا قانون افراد علمی وضعیت ینیبپپیش و تبیین و توصیف قوانین از يکی». 1

آورنهد،  مهی  وجهود  بهه  را هانوشته که کسانی تعداد و هانوشته تعداد میان که دهد نشان داشت قصد خود

 تعداد و کنندمی تولید نوشته اندکی تعداد افراد، از زيادی تعداد کهطوریبه دارد؛ وجود معکوس ایرابطه

 با استفاده« معکوس مربع قانون» به دستیابی برای لوتکا .کنندمی خلق نوشته زيادی تعداد افراد از اندکی

 بها  همراه آنان، آثار تعداد ابلمق در را اثرn و  سه  دو، يک، نويسندگان صاحب درصد اتی،اطّالع منابع از

 و کرد محاسبه داشت، وجود هاهداد نمودار روی که را خطی شیب . اوداد نشاننها آ لگاريتم متغیر مقادير

ها فرمول عمومی ارتباط را . لوتکا پس از تنظیم دادهاست 2  با تقريبی برابر طوربه شیب اين که دريافت

 مقاله هستند، چنین تعريف کرده است: xرای ( که داyمیان فراوانی نويسندگانی )
Xn yx = c 

= x  تعداد مقاله؛ = y تعداد نويسندگان صاحب x   مقاله؛= n  اسهت  مقدار ثابهت   = =2ثابت  عدد »

 . (196 -194: 1390)نوروزی چاکلی، 

 2 .«h- lndexیر عی و تأثقوری علمی وابهره کیفیّتسنجی است که های جديد علم، يکی از شاخص

اساس مجموعه مقاالت يک پژوهشگر کند. اين شاخص برمی مشخّصعلمی يک پژوهشگر يا دانشمند را 

سايرين به آنها داده شده  ۀشددر مقاالت منتشر که دارای بیشترين استناد هستند و شمار استنادتی که

هشگران و وری و تأثیر گروهی از پژوشدن بهرهمشخّصتواند برای باشد. اين شاخص میاست، می

)هیرش،  «گرفته شودکارهو يا در يک کشور ب دانشمندان، مانند يک گروه آموزشی، يک دانشگاه

دانش دانشمندان و  و علم نسبی کیفیّت تعیین برای ابزاری عنوانبه هیرش توسط شاخص اين» .(2005:46

ن شاخص معادل شود. ايپژوهشگران مطرح شده است که گاهی اوقات به نام شاخص هیرش نامیده می

 (.70: 1387پور و همکاران، )رحمان« شودبرای پژوهشگران محسوب می (imfa)عامل تأثیر 
 

 منابع
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زبان و ، «(20تا  1 ۀعربی )موردمطالعه: شمار ادبیّاتپژوهشی انجمن ايرانی زبان و  -علمی ۀمجل
 .148 -125، 29، ش 9، س عربی ادبیّات
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